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Sosiaali- ja terveysviraston lausunto Marian sairaalan asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1200-00/15

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asemakaavan muutos 
koskee Marian entistä sairaala-aluetta ympäröivine katu- ja rata-
alueineen, Baanan eteläosaa ja sen itäpuolella sijaitsevaa 
Työmiehenpuistikkoa. Suunnittelualue on osa keskusta-aluetta, jota 
kehitetään Helsingin uuden yleiskaavaluonnoksen mukaan 
toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, 
toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena.

Suunnitelman mukaan alueelle luodaan mahdollisuuksia uudelle 
täydennysrakentamiselle etenkin asuin- ja toimitilakäyttöön. 
Suunnittelussa otetaan huomioon Mechelininkadun vilkas liikenne ja 
siitä erityisesti alueen lounaisosaan aiheuttavat haitat. Alueen itäosaan, 
joka on parhaiten suojassa liikenteen melulta ja päästöiltä, 
mahdollistetaan sosiaali- ja terveystoimen monipuolisen 
palvelukeskuksen sijoittuminen.

Sosiaali- ja terveysviraston mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta:

Sosiaali- ja terveysviraston linjausten mukaan Marian sairaala-alueelle 
sijoitetaan monipuolinen palvelukeskus. Virasto on valmistellut 
suunnitelmaa yhteistyössä kaavoittajan kanssa.

Mariaan suunniteltava monipuolinen palvelukeskus sisältyy sosiaali- ja 
terveysviraston palveluverkkosuunnitelmaan vuodelle 2030 sekä 
tilankäyttöohjelmaan vuosina 2023 - 24 toteutettavana hankkeena. 
Hankkeen on tarkoitus korvata Kivelän monipuolinen palvelukeskus, 
jossa tällä hetkellä on laitoshoitoa.

Monipuolisissa palvelukeskuksissa järjestetään iäkkäiden henkilöiden 
ympärivuorokautista palveluasumista ja hoitoa sekä kotona asumista 
tukevia erilaisia palveluja kuten palvelukeskustoiminta, omaishoidon 
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toimintakeskuksen toiminta, päivätoiminta, lyhytaikaishoito, 
osavuorokautinen hoito sekä arviointi- ja kuntoutustoiminta. 

Olennainen osa palvelukeskustoimintaa on niiden toimiminen helposti 
saavutettavina ikäihmisten tapaamis-, ajanvietto- harrastuspaikkoina. 
Palvelukeskuksen tulee sijaita lähellä muita asukkaiden tarvitsemia 
palveluja. 

Monipuolinen palvelukeskus on laajuudeltaan noin 17 000 brm2, jossa 
asukkaita on noin 200. Yhdessä ryhmäkodissa on noin 15 asukasta, 
joten alueelle sijoittuu noin 12 ryhmäkotia. Palvelukeskuksen yleiset 
noin 2000 hym2 tilat sijaitsevat rakennuksen sisäänkäyntikerroksessa. 
Hankkeen laajuus tarkentuu asemakaavan valmisteluvaiheessa 
yhteistyössä kaavoittajan kanssa.

Palvelukeskus ja ryhmäkodit tarvitsevat myös piha-alueen. Sitä 
käytetään asiakkaiden oleskeluun, liikuntaan ja erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen (grillijuhlat, liikuntatapahtumat yms.).

Mariaan sijoitettavan monipuolisen palvelukeskushankkeen yhteydessä tulee 
selvittää:

 Alue on liikenteen ja melun ympäröimä, onko mahdollista 
järjestää riittävä määrä ikäihmisten asumista alueelle?

 Onko mahdollista kehittää toiminnan edellyttämät esteettömät 
joukkoliikenneyhteydet vastaamaan toiminnan tarpeita?

 Saadaanko alueelle järjestettyä sujuva saatto- ja huoltoliikenne?
 Miten saadaan järjestettyä toiminnan edellyttämät piha-alueet?
 Alueen pihojen ja lähiympäristön korkeuserot sekä alueen 

esteettömyysvaatimukset pitää yhteen sovittaa.
 Marian saavutettavuutta tulee tarkastella erityisesti Lauttasaaren 

väestön kannalta.
 Onko Marian alueelle mahdollista rakentaa ARA:n hyväksymällä 

rakennuskustannustasolla?
 Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 jälkeen.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Virastopäällikkö

Hannu Juvonen Riitta Simoila
virastopäällikkö osastopäällikkö
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Helsingin kaupunkiKaupunkisuunnitteluvirasto
PL 1000099 HELSINGIN KAUPUNKISUOMI
Helsingin kaupungin ilmoitus 27.3.2015
MARIAN SAIRAALA, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JAARVIOINTISUUNNITELMA
1 Asia

Helsingin kaupunki on ilmoittanut Marian sairaala-alueen asemakaavanmuutoksen valmistelusta sekä pyytänyt mielipiteitä kaavamuutoksenosallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
2 Puolustusvoimien lausunto

Puolustusvoimat on viranomaistahona osallisena kaavoitusprosessissa.Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa Marian sairaalan asemakaa-van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Seuraavat tarkennukset lisäämme kaikkiin antamiimme maankäyttöä jakaavoitusta käsitteleviin lausuntoihin.
Rakennus- ja maanrakennustöiden suunnittelussa ja rakennustöissä tu-lee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevatpuolustusvoimien kaapelilinjat. Kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hy-vissä ajoin, vähintään viisi (5) työpäivää ennen töiden käynnistymistä.Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Puolustusvoimien johtamisjär-jestelmäkeskuksen palvelukeskuksesta puhelinnumerosta 0299818 080.
Lisäksi myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:stä on syytä pyytää kaa-pelinäyttö osoitteesta: asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.
Jatkotyöskentelyssä kaavamuutoksesta mahdollisesti aiheutuvien ole-massa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisaikaistensuojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennet-tava muutoksen aiheuttajalle.
Rykmentin komentajaEversti Jyrki Nurminen
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OsastopäällikköEverstiluutnantti Jukka Honkanen
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET
JAKELU
TIEDOKSI PE KANSLIAMAAVEMERIVEPVTIEDLPVJJKKAARTJRMPKKEero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiik-kaosasto
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto Marian sairaalan asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1200-00/15

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Asemakaavanmuutos koskee entistä Marian sairaalan aluetta ja siihen 
liittyviä Mechelininkadun, Porkkalankadun ja Baanan osuuksia sekä 
Työmiehenpuistikkoa. Entisen sairaalan korttelialueille suunnitellaan 
uutta täydennysrakentamista etenkin asuin- ja toimitilakäyttöön. 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärellä on hyvä tavoite, sillä se parantaa asumisen ja liikkumisen 
energiatehokkuutta. Suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksien toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

Vuoden 2021 alusta tulee voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää 
kaikkien uusien rakennusten olevan lähes nollaenergiataloja. Kaavan 
tulisikin luoda parhaat mahdolliset edellytykset toteuttaa rakentaminen 
vaatimusten mukaan. Myös olemassa olevien rakennusten 
energiatehokkuuden parantamista tulee pyrkiä edistämään 
rakennussuojelu huomioiden. Tonttikohtaisen hulevesien hallinnan 
mahdollisuudet tulee arvioida. 

Suunnittelualueen liikennemäärät ovat suuria, Mechelininkadun 
ennusteliikennemäärä on noin 48 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Kadun eteläosan liittymäalueen ruuhkautuminen lisää entisestään 
etenkin liikenteen aiheuttamia ilmanlaatuhaittoja. Mechelininkadun 
ympäristö on kuitenkin avoin ja tuulettuva sen itäpuolella, jolloin 
alueelle ei muodostu katukuilua eikä typpidioksidin raja-arvotason siten 
arvioida ylittyvän. Porkkalankadun sillalta päästöt leviävät 
suunnittelualueen eteläosaan maanpinnan tasoa huomattavasti 
korkeammalta. Suunnittelualue on erittäin haastava sekä liikenteen 
aiheuttamien ilmanlaatu- että meluhaittojen vuoksi. 

Ilmanlaadun arvioinnissa voidaan käyttää ilmanlaatuvyöhykkeitä. 
Mechelininkadun ennusteliikennemäärällä asumisen minimietäisyys 
ajoradan reunasta rakennuksen julkisivulle tai oleskelualueiden 
reunaan on vajaa 35 metriä ja herkkien kohteiden vastaava 
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minimietäisyys vajaa 100 metriä. Tässä tapauksessa suunnittelualueen 
sijoittuessa kaupungin keskustaan, joudutaan minimietäisyyksistä 
tinkimään. Suunnitteluratkaisuin tulee kuitenkin turvata riittävä 
ilmanlaatu. 

Liikenne aiheuttaa myös voimakasta melua kaavamuutosalueelle. 
Päiväajan keskiäänitason Mechelininkadun puoleisilla julkisivuilla 
voidaan olettaa nousevan yli 70 dB. Alueen jatkosuunnittelua varten 
tulee tehdä laskennallinen meluselvitys ja arvioida mahdollinen tärinä- 
ja runkoääniselvityksen tarve. 

Osallistumis- ja arvioitisuunnitelmassa on jo tuotu esiin, että 
suunnittelussa otetaan huomioon Mechelininkadun vilkas liikenne ja 
siitä erityisesti alueen lounaisosaan aiheutuvat haitat. Tälle liikenteen 
haittojen kannalta kuormitetuimmalle alueelle on hahmoteltu toimi- ja 
liiketilaa. Alueen itäosaan, joka on parhaiten suojassa liikenteen 
melulta ja päästöiltä, mahdollistetaan sosiaali- ja terveystoimen 
monipuolisen palvelukeskuksen sijoittuminen. Ympäristökeskuksen 
mielestä liikenteen haitat on lähtökohtaisesti hyvin huomioitu eri 
toimintojen alustavassa sijoittelussa ja tästä sijoittelusta tulisi pitää 
kiinni myös jatkosuunnittelussa. 

Mikäli Mechelininkadun varteen sijoitetaan asumista, se vaatii 
erityisratkaisuja, jotta asuinympäristön terveellisyys voidaan turvata. 
Alimpiin kerroksiin ei voida sijoittaa asumista. Mechelininkadun 
suuntaan olevan julkisivun tulee lähtökohtaisesti olla esim. melulta 
suojaava kaksoisjulkisivu tai massiivijulkisivu, jolloin asuinhuoneet ja 
mahdolliset parvekkeet voidaan sijoittaa suojaisemmalle puolelle. Ulko-
oleskelualueet tulee sijoittaa alueelle, jossa melutason ohjearvot (VNp 
993/1992) alittuvat. 

Alueen säilytettäviin suojeltaviin rakennuksiin voi olla vaikea sijoittaa 
asumista tai muuta herkkää toimintaa Mechelininkadun ja Pohjoisen 
Rautatiekadun puolelle liikenteen haittojen vuoksi. Muun muassa 
rakennusten ääneneristävyyttä jouduttaneen siinä tapauksessa 
parantamaan huomattavasti rakennussuojelusta huolimatta. 

Työmiehenpuistikko on osa leikkipaikkapalveluverkostoa 
kantakaupungissa. Myös lähialueen päiväkodit käyttävät nykyisellään 
puistikkoa. Ympäristökeskuksen vuonna 2009 tekemässä Herkkien 
kohteiden ilmanlaatu ja melutilanne -selvityksessä Työmiehenpuistikon 
leikkialueen ilmanlaatu oli välttävä ja melutilanne huono. Puistikon 
melu- ja ilmanlaatutilannetta tulee pyrkiä parantamaan 
asemakaavoituksen yhteydessä.

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
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anu.haahla(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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Marian sairaala, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
Mechelininkadulla sijaitseva dn 600 päävesijohto sekä muut alueellasijaitsevat käytössä olevat vesihuoltolinjat tulee ottaa huomioon alueensuunnittelussa. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uudenvesihuollon ja mahdollisten johtosiirtojen tarve sekä huomioida riittävättilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuollonyleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä jaesittää kaavaselostuksen osana.
Eteläisen Helsingin vedenjakelun varmuuden parantamiseksi HSY onsuunnitellut dn 400 vesijohtoyhteyden rakentamista Ruoholahden sillanpohjoispuolelle ja Porkkalankadulle välille Hietalahdenkatu – Mechelininkatu.Kaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ko.vesijohtoyhteyden tarve ja sen tilavaatimukset. Asiasta tulee olla yhteydessäHSY:n verkostosuunnitteluun.
Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, p. 09 1561 3047.

Jukka Saarijärviyksikön päällikköHelsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
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Suvanto Tommi
Lähettäjä: Raveala JarmoLähetetty: 23. heinäkuuta 2015 9:13Vastaanottaja: Suvanto TommiKopio: Hiltunen ArtoAihe: Tilakeskuksen kannanotot Marian sairaalan asemakaavan muutoksesta (OAS)
Tervehdys, tilakeskuksen kannanotot Marian sairaalan asemakaavan muutoksesta (OAS) on esitetty KSV:n jaKV:n yhteisissä neuvotteluissa. En siksi lähettänyt niitä uudelleen vielä lausuntona. Tilannehan elää koko ajan;kuten Start Up – idea tai opevin kiinnostus rakennukseen 3 osoittavat.
Kaiken varalta tässä kuitenkin tiivistetysti tilakeskuksen näkemys:- Keskustatoimintojen alue on hyvä. Monipuolinen palvelukeskuksen toteutettavuudesta vastaa sosiaali- jaterveystoimi.- Käytön löytäminen olemassa oleville rakennuksille 2, 3 ja 4 lienee taloudellisesti perusteltua. Muitarakennuksia tulee tarkastella kriittisemmin tavoitteena luopuminen. Tilakeskus tutkii ensisijaisestimahdollisuudet kaupungin omaan käyttöön. Vain yhteen käyttötarkoitukseen sitoutuminen heikentääkaupungin neuvotteluasemaa.- Puurakennuksia ei voida käyttää kaupungin palvelutilaverkon osana.- Myös väliaikaisiratkaisujen, kuten Start Up – toiminnan vakiintuminen tulee olla mahdollista.

terveisin Jarmo Raveala,hankesuunnittelupäällikkö,kiinteistöviraston tilakeskus+358 40 1781575jarmo.raveala@hel.fi
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Helsingin kaupungin ilmoitus, 18.11.2016

MARIAN SAIRAALAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOSAINEISTO

1. Asia

Helsingin kaupunki on pyytänyt viitteenä olevalla ilmoituksella puolus-
tusvoimien mielipidettä Marian sairaalan asemakaavamuutoksen luon-
nosaineistosta.

2. Puolustusvoimien lausunto
Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa nähtäville asetettuun asema-
kaavaluonnoksen aineistoon.

Seuraavat huomautukset lisäämme kaikkiin antamiimme maankäyttöä
koskeviin lausuntoihin:

Rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä
mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien käytössä olevat kaapelilinjat.
Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen työpäivää ennen
aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapeleiden näyttö tilataan
Johtotieto Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 04410 JÄRVENPÄÄ, puh. 0800
12600, sp. info@johtotieto.fi

Koska kuntakaavoilla sekä rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan rat-
kaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään alueelle laadittavaan
kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin
lisäämään seuraavat lauseet:

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima-
loista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto puolus-
tusvoimien Pääesikunnalta.

Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita
pientuulivoimaloita voidaan rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustus-
voimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin.

3. Yhteystiedot

Helsingin kaupunkia pyydetään pitämään puolustusvoimat tietoisena
kaavoitusprosessin etenemisestä.
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Yhteyshenkilöt 1LOGR:ssa: kiinteistöpäällikkö, Seppo Kesänen puh.
0299 571 262 ja kiinteistöinsinööri Jukka Kohopää, puh. 0299 571 263.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mil.fi.

Rykmentin komentaja
Eversti Eero Pakarinen

Kiinteistöpäällikkö
Insinööri (Ylempi AMK) Seppo Kesänen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

JAKELU

TIEDOKSI PE
KAARTJR
PVJJK
PVTIEDL
MAAVE
Eero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiik-
kaosasto
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Sosiaali- ja terveysviraston lausunto Marian sairaalan kaavaluon-
noksesta

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Sosiaali- ja terveysvirasto on antanut lausunnon Marian sairaalan ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
24.4.2015. Tämä lausunto täydentää annettua lausuntoa seuraavasti:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.11.2016 talousarvion ja sen liittee-
nä osake- ja vuokrahankeohjelman. Hyväksytyn ohjelman mukaan mo-
nipuolinen palvelukeskus sijoittuu Marian sairaalan alueelle, rakentami-
nen on ajoitettu vuosille 2019–21 ja hankkeen bruttoala on 17 000 
brm2. Sama bruttoala on ollut lähtökohtana jo 24.4.2015 sosiaali- ja 
terveysviraston antamassa lausunnossa.

Kaavaluonnoksessa on esitetty liian vähän bruttoalaa monipuoliselle 
palvelukeskukselle. Tilavaraus pitää olla sosiaali- ja terveysviraston 
29.11.2016 hyväksymän tarvekuvauksen mukainen eli vähintään        
16 400 brm2. Bruttoala jakautuu ryhmäkoteihin, jonka osuus on noin        
12 200 brm2, ja palvelukeskukseen, jonka osuus on noin 4 200 brm2.

Ehdotus toteuttaa hyvin vaatimuksen, että jokaisessa asuinkerroksessa 
on kaksi ryhmäkotia sisäyhteydessä toisiinsa. Hyvä ratkaisu on myös 
ehdotuksen suojattu piha-alue, joka avautuu itään ja johon tulee hyvin 
päivänvaloa. Jotta piha on turvallinen, se pitää rajata puistoon ja baa-
nalle päin. Samalla visuaalinen yhteys tulee säilyttää baanan yli.

Marian monipuolinen palvelukeskus toimii yhtenä kokonaisuutena 
Kampin palvelukeskuksen kanssa. Työntekijät toimivat molemmissa ta-
loissa ja tiloja käytetään yhteiskäyttöisesti. Marian monipuolisen palve-
lukeskuksen asiakkaat tulevat lähialueelta sekä keskustan, Jätkäsaa-
ren, Lauttasaaren ja Töölön suunnista. Joukkoliikenneyhteyksiä pitää 
kehittää esitetyn tarpeen mukaisiksi. 

Palvelukeskukseen ja päivätoimintaan tulee paljon päivittäistä saattolii-
kennettä. Liikenneratkaisujen tulee olla toimivia ja turvallisia. Monipuoli-
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sen palvelukeskuksen saavutettavuutta parantaisi itä-länsi suuntainen 
siltayhteys Baanan yli.

Suojaava rakennusmuuri Mechelininkadun varrella ei saa olla niin kor-
kea, että se varjostaa monipuolisen palvelukeskuksen asuntoja.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Virastopäällikkö

Juha Jolkkonen Riitta Simoila
va. virastopäällikkö osastopäällikkö

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston kommentit Marian sairaala-
alueen asemakaavan muutoksesta

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Marian sairaalan alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta 
sairaala-toiminnan päätyttyä. Nähtävillä olevan valmisteluaineiston mu-
kaan aluetta kehitetään toiminnaltaan sekoittuneena toimitilojen, palve-
lujen ja asumisen alueena.
Alueelle voidaan sijoittaa myös sosiaali- ja terveystoimen monipuolinen 
palvelukeskus.

Elinkeino-osasto pitää hyvänä alueen varaamista keskustatoimintojen 
korttelialueeksi, jolla sallitaan asuminen vain erikseen merkityillä raken-
nusaloilla kuten alueen pohjois- ja itäosiin on suunnitelma-asiakirjoissa 
esitetty. 

Alueen eteläosan varaaminen liike- ja keskustatoimintojen alueeksi on 
niin ikään perusteltua. Alue sijaitsee varsin keskeisesti kantakaupungin 
laajenemisalueen reunassa kohtalaisen hyvin saavutettavalla paikalla. 
Alueella on näin tietyin edellytyksin potentiaalia rakentua vetovoimai-
seksi toimistokohteeksi. 

Huomattavan suuren osa-alueen varaaminen asuinkerrostalojen kortte-
lialueeksi, jolle voitaisiin sijoittaa myös vanhusten palveluasumista ja 
palveluja, mahdollisesti muistisairaille tarkoitettu hoivakoti, ei sen sijaan 
ole elinkeino-osaston mukaan tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon 
toisaalta alueen keskeinen sijainti kantakaupungissa ja vilkasliikenteis-
ten väylien välitön läheisyys sekä toisaalta suunniteltu muu maankäyttö 
entisellä sairaala-alueella. 

Maankäyttösuunnitelmassa esitetyssä ratkaisussa asuminen (AK-1 –
korttelit ja as-merkinnät C-kortteleissa) sijoittuu koko alueen keskelle si-
ten, että keskustatoimintojen alue ja liike- ja toimistorakennusten alue 
jäävät toisistaan erilleen. Kokemusten mukaan erilliset toimistoraken-
nusten saarekkeet eivät ole yritysten näkökulmasta vetovoimaisia. Asu-
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minen ja erityisesti vanhusten asuminen ja palvelut eivät vahvista mieli-
kuvaa alueesta houkuttelevana toimitila-alueena. Tämä puolestaan vä-
hentää sijoittajien kiinnostusta ko. toimistokohteiden toteuttamiseen.

Maria 0-1 ja sinne keskittyneet start-up yritykset ovat kiinnostava koko-
naisuus myös suurten yritysten t&k toimintojen näkökulmasta. Tämä 
mahdollistaa suurten, osaamisintensiivisten yritysten sekä niitä palvele-
vien kiinteistösijoitusten houkuttelemisen alueelle. 

Elinkeino-osasto esittää jatkosuunnittelussa otettavaksi huomioon seu-
raavaa:

 Aluetta kehitetään ensisijaisesti yritystoiminnan alueena, joka kyt-
keytyy teemallisesti pikemminkin Ruoholahden yritysalueeseen kuin 
Töölö/Kamppi asuinalueisiin. 

 Alueelle tehdään kehittämiskonsepti, joka perustuu kasvavaan Ma-
ria 0-1 start-up keskittymään, ajatukseen Helsingistä ICT/Digi/tech 
alojen kv huippukeskittymänä sekä mahdollistaa osaamisintensiivis-
ten yritysten ja toimitilainvestointien houkuttelun alueelle. 

 Kaava valmistellaan mahdollisimman joustavaksi, mahdollistaen 
start up -keskittymän laajeneminen ja keskittymän läheisyyteen ha-
luavan yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. 

o AK-1 -merkinnällä oleva asuinkorttelialue muutetaan C -
merkinnälle ja sen rakennusoikeutta lisätään merkittäväs-
ti. Tämä mahdollistaa korttelin rakentumisen asumiskäyt-
töön, liike- ja toimistokäyttöön tai niitä joustavasti sekoitta-
vaksi hybridirakennukseksi.

o Alueen eteläosan liike- ja toimistorakennusten korttelia-
luetta (K) laajennetaan ja sen rakennusoikeuden määrää 
lisätään. 

o Alueen eteläosassa, Mechelininkadun varressa olevat C -
merkinnällä merkityt keskustatoimintojenkorttelialueet 
(uudisrakennukset) irrotetaan omaksi korttelialueekseen 
(olemassa olevista, entisistä sairaalarakennuksista). Sa-
malla arvioidaan niiden muuttaminen liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi (K- merkintä) ja mahdollisuudet 
lisätä rakennusoikeutta. 

 Selvitetään sosiaali- ja terveystoimialan kanssa tarve sijoittaa alu-
eelle vanhusten palveluasumista (huomioiden myös tuleva maakun-
tauudistus) sekä arvioidaan myös muut mahdolliset sijoittumisvaih-
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toehdot (nykyiset tilat, muut olemassa olevat rakennukset ja uudis-
rakentaminen). 

 Eteläosan suojellut puurakennukset siirretään pois alueelta.

 Selvitetään mahdollisuudet ulottaa Ruoholahden metroasemalta 
uloskäyntitunneli alueelle.

  

Lisätiedot
Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja

.
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Opetusviraston kannanotto Marian sairaalan kaavaluonnoksesta

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Marian sairaala – alueelle, sairaalatoiminnan päätyttyä syksyllä 2014. 
Rakennukset 2,3,5,13,15 ja 16 - 17 ovat jääneet pääosin tyhjilleen. Ra-
kennuksissa 7,8 ja 11 toimii ruotsin- ja suomenkieliset päiväkodit.

Helsingin tietokeskuksen teettämän uusimman väestöennusteen mu-
kaan keskusta-alueelle tarvitaan vuoden 2020 jälkeen uusia oppilas-
paikkoja n. 180 - 200. Uusille palvelurakennuksille ei ole vapaita tontte-
ja keskusta-alueella.

Marian-sairaalan alueen rakennus 3 tarjoaisi Tilakeskuksen selvityksen 
mukaan muutostöiden jälkeen koulutilat 200 oppilaalle.  Opetusviraston 
kannalta Marian sairaalan alueen rakennus 3 on sijainniltaan parhaalla 
mahdollisella paikalla Ressun peruskoulun vieressä.  Sijainti mahdollis-
taisi koululaisten turvallisen liikkumisen läheiseen peruskouluun sekä 
erityistilojen tehokkaan yhteiskäytön.  Rakennus 3 osalta on tehty myös 
kartoitus ja suunnitelma yhteisistä tiloista Työväenopiston kanssa, joka 
joutuu siirtymään pois Kaapelitehtaan tiloista syksyllä 2018.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi
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Viite HEL 2012-006163 T 10 03 03

Asia HELSINKI, Marian sairaalan asemakaavan muutos

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti 
kyseisestä asiasta lausuu kaupunginmuseo.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Maarit Mannila

Tiedoksi Helsingin kaupunginmuseo(Kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Sari Saresto
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Viite 
Lausuntopyyntönne 15.3.2019 

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO MARIAN SAIRAALAN 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 

Asemakaavan muutos koskee Marian entistä sairaala-aluetta. Helsingin 
ensimmäisen kunnallisen sairaalan toiminta päättyi alueella vuonna 2014. 
Alueen pohjoisosassa on vuodesta 2016 toiminut tilapäisten 
käyttötarkoituksenmuutoslupien turvin kasvuyrityskeskittymä Maria 01. 
Tavoitteena on Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti mahdollistaa alueen 
kehittyminen Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. 
Täydennysrakentamista suunnitellaan painottuen alueen eteläosalle, joka on 
vuoden 2018 lopulla varattu toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten 
YIT:n ja Kevan johtamalle konsortiolle. Asemakaavan muutosehdotus 
laaditaan yhteistyössä varauksensaajan kanssa.  
 
Suunnittelun yhteydessä selvitetään lisäksi Baanan ja Lapinlahdentien 
yhdistävän pyörätietunnelin edellytyksiä ja sen vaikutuksia suunnittelualueelle. 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu kannanottonaan seuraavaa: 
 
HSL kannattaa täydennysrakentamista olemassa olevan kaupunkirakenteen 
sisään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. HSL kannattaa myös 
jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyiden kehittämistä, joilla 
mahdollistetaan alueen kautta kulkeva kävely- ja pyöräliikenne. 
 
Marian sairaalan aluetta palvelee tihein vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin 
raitiolinja 8. HSL kannustaa tutkimaan vaihtoehtoja, joilla raitiolinjan 8 
sujuvuutta ja alueen joukkoliikennepalvelua voitaisiin parantaa. 
Mechelininkatu Itämerenkadun ja Marian pysäkkien välillä on 
ajoneuvoliikenteen kanssa jaetun liikennetilan sekä suuriliikennemääräisten 
valo-ohjattujen risteysten takia epäsujuva. 
 
Pohjoista Rautatienkatua kulkee myös bussilinja 24. Alueen 
täydennysrakentamisen suhteen tulee suunnitelmien tarkentuessa arvioida 
kaavoituksen tuoman lisärakentamisen vaikutus alueelle järjestettävään 
joukkoliikennepalveluun. 
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Kaavoitustyössä ei tule tehdä muutoksia, jotka heikentävät nykyisten 
joukkoliikenneyhteyksien toimintaedellytyksiä tai estävät uusien tehokkaiden 
ja houkuttelevien joukkoliikennepalveluiden perustamista tulevaisuudessa.  

 
HSL on mielellään mukana alueen jatkosuunnittelussa.  
 
Lisätietoja lausunnosta antaa joukkoliikennesuunnittelija Alexandra Arppe ja 
jatkosuunnittelussa yhteyshenkilönä on Hanna Pund. Sähköpostiosoitteet 
muodossa etunimi.sukunimi@hsl.fi 
 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 
 
Tero Anttila 
toimitusjohtajan sijainen 
 
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 10.4.2019. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta. 
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